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  110 – 106تفريغ سورة األنعام من آية : 
  ) 29شريط رقم ( 

  ) .) 106اتِبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ربَك ال ِإلَـَه ِإال ُهَو َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن (( 
  ] . 106[ األنعام : 

 ----------  
أي: اقتد به،  )اتِبْع َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمْن رَبَك  (  وملن اتبع طريقته εلرسوله   يقول تعاىل آمرا )اتِبْع َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ربَك ( 

  و .ألنه ال إله إال ه،  ربك هو احلق الذي ال ِمْرية فيهواقتف أثره، واعمل به؛ فإن ما أوحي إليك من 
الذي أوحاه إليك وهو القرآن فاعمل به وبلغه إىل يعين اتبع يا حممد ما أمرك به ربك يف وحيه  εاخلطاب للنيب قال الخازن :  •

  البادي وال تلتفت إىل قول من يقول : دارست أو درست.
  ت .وإزالة احلزن الذي حصل له بسبب قوهلم درس εويف قوله اتبع ما أوحي إليك من ربك تعزية لقلب النيب 

عليه الّصالة والّسالم ألمره  استئناف يف خطاب الّنيب) َك اتبع َما أُوِحَى ِإلَْيَك ِمن ربّ  قوله تعاىل ( : قال ابن عاشور •
عن باإلعراض عن تان املشركني وأن ال يكرتث بأقواهلم ، فابتداؤه باألمر باتّباع ما أوحي إليه يتنّزل منزلة املقّدمة لألمر باإلعراض 

ما أوحي إليه أمر واقع جبميع معانيه ؛  εالّرسول  املشركني ، وليس هو املقصد األصلي من الغرض املسوق له الكالم ، ألّن اتّباع
  فاملقصود من األمر الّدوام على اتّباعه.

  ( تفسري ابن عاشور ) .  واملراد مبا أوحي إليه القرآن.،  واملعىن : أعرض عن املشركني اتّباعاً ملا أنزل إليك من رّبك
  ال إله حبق إال هو سبحانه .) ال ِإلَـَه ِإال ُهَو 

  أي: اعف عنهم واصفح، واحتمل أذاهم، حىت يفتح اهللا لك وينصرك ويظفرك عليهم. )َأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِِكيَن وَ ( 
واملراد باإلعراض عن املشركني اإلعراض عن مكابرم وأذاهم ال اإلعراض عن دعوم ، فإّن اهللا مل يأمر رسوله : قال ابن عاشور 

ε ، وكّل آية فيها األمر باإلعراض عن املشركني فإّمنا هو إعراض عن أقواهلم وأذاهم ، أال ترى   بقطع الّدعوة ألي صنف من الّناس
النساء  كّل آية من هذه اآليات قد تلْتها آيات كثرية تدعو املشركني إىل اإلسالم واإلقالع عن الّشرك كقوله تعاىل يف سورة

  م) .فأعرض عنهم وِعْظهُ (
فقيل : املراد ترك املقابلة ، فلذلك قالوا إنه منسوخ ، وهذا ضعيف ألن )  ِرْض َعِن املشركنيَوأَعْ تعاىل ( قوله : قال الرازي  •

  األمر برتك املقابلة يف احلال ال يفيد األمر برتكها دائماً ، وإذا كان األمر كذلك مل جيب التزام النسخ.
القبول وأبعد عن ليه إىل الطريق الذي يكون أقرب إىل وقيل املراد ترك مقابلتهم فيما يأتونه من سفه ، وأن يعدل صلوات اهللا ع

  ظ .التنفري والتغلي
  الفوائد :

  وجوب متابعة الوحي والعمل به . -1
  عبد يؤمر وينهى . εأن الرسول  -2
  وجوب توحيد اهللا .-3
  اإلعراض عن املشركني وعدم االنشغال م . -4
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  ) . )107ْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل (َوَلْو َشاء الّلُه َما َأْشرَُكوْا َوَما َجعَ (  
  ] . 107[ األنعام : 

 ----------  
  أي: بل له املشيئة واحلكمة فيما يشاؤه وخيتاره، ال يسأل عما يفعل وهم يسألون. )َوَلْو َشاء الّلُه َما َأْشرَُكوْا ( 
  م .أي: حافظا حتفظ أعماهلم وأقواهل )َوَما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ( 
َا أَْنَت ُمذَكٌر *  ( كما قال تعاىل  )ِإْن َعَلْيَك ِإال اْلَبالُغ ( أي: موكل على أرزاقهم وأمورهم  )َوَما أَنَت َعَلْيِهم ِبوَِكيٍل (  ْر ِإمنَفذَك

َا َعَلْيَك اْلبَ ( ، وقال )  َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُسْيِطٍر  َنا احلَِْساُب فَِإمن   ) .الُغ َوَعَليـْ
  الفوائد :

  أن اهللا له احلكمة الكاملة ، يف هدية من يشاء وإضالل من يشاء . -1
  أن اهلداية واإلضالل بيد اهللا . -2
  أن الرسول ليس بيده هداية أحد من اخللق ، وإمنا هو مبلغ ونذير .-3

فـََيُسبوْا الّلَه َعْدوًا بَِغْيِر ِعْلٍم َكَذِلَك زَيـنا ِلُكل ُأمٍة َعَمَلُهْم ثُم ِإَلى رَبِهم مْرِجُعُهْم  َوَال َتُسبوْا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلهِ 
  . )) 108فـَيُـَنبئُـُهم ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن (

  ] . 108[ األنعام : 
 ---------  

واملؤمنني عن سب آهلة  εيقول تعاىل ناهيا لرسوله  )الّلِه فـََيُسبوْا الّلَه َعْدوًا بَِغْيِر ِعْلٍم  َوَال َتُسبوْا الِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدونِ ( 
املشركني، وإن كان فيه مصلحة، إال أنه يرتتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة املشركني بسب  إله املؤمنني، وهو اهللا ال إله 

  إال هو.
ذا الّنهي املسلمون ال الّرسول صلى اهللا عليه وسلم ألّن الّرسول مل يكن فّحاشاً وال سّباباً ألّن واملخاطب  قال ابن عاشور : •

ُخلقه العظيم حائل بينه وبني ذلك ، وألنّه يدعوهم مبا ينزل عليه من القرآن فإذا شاء اهللا تركه من وحيه اّلذي ينزله ، وإّمنا  
  اوزوا احلّد ففرطت منهم فرطات سّبوا فيها أصنام املشركني.كان املسلمون لغريم على اإلسالم رّمبا جت

  م .فنهاهم اهللا أن يسَتسّبوا لرّ  كان املسلمون يسّبون أوثان الكّفار فريّدون ذلك عليهم: روى الّطربي عن قتادة قال 
  وهذا أصّح ما روي يف سبب نزول هذه اآلية وأوفـَُقه بنظم اآلية.

ملعون : قال εما جاء يف الصحيح أن رسول اهللا -وهو ترك املصلحة ملفسدة أرجح منها -يل ومن هذا القب: قال ابن كثير  •
قالوا يا رسول اهللا، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب ،  من سب والديه

  م .أمه". أو كما قال، عليه السال
هذه األّمة على كّل حال ، فمىت كان الكافر يف منعة وخيف أنّه إْن سّب  قال العلماء : حكمها باق يف قال القرطبي : •

عليه الّصالة والّسالم أو الّلَه عّز وجّل مل حيّل للمسلم أن  أن َيُسّب هو اإلسالم أو الّنيب املسلمون أصنامه أو أمور شريَعته
  ي على زيادة الكفر.يسّب ُصلبام وال كنائسهم ألنّه مبنزلة البعث على املعصّية أ هـ ، أ

  .شرهم يف غري مقام املناظرة بذلك وليس من السّب إبطال ما خيالف اإلسالم من عقائدهم يف مقام اادلة ولكّن السّب أن نبا
ويف هذه اآلية دليل على أن الداعي إىل احلق ، والناهي عن الباطل ، إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو  قال الشوكاني : •

نتهاك حرم ، وخمالفة حق ، ووقوع يف باطل أشد كان الرتك أوىل به ، بل كان واجبًا عليه ، وما أنفع هذه اآلية أشد منه من ا
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وأجل فائدا ملن كان من احلاملني حلجج اهللا ، املتصدين لبياا للناس ، إذا كان بني قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم 
  .مبعروف تركوه ، وتركوا غريه من املعروف

، عكس باب احليل املوصلة إليها   وإذا تدبرت الشريعة وجدا قد أتت بسد الذرائع إىل احملرمات وذلك : قال ابن القيم •
فاحليل وسائل وأبواب إىل احملرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبني البابني أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن مل يقصد ا 

  .صد ا احملرم نفسه احملرم إلفضائها إليه فكيف إذا ق
  ة .عاىل عدوا وكفرا على وجه املقابلفنهى اهللا تعاىل عن سبع آهلة املشركني لكونه ذريعة إىل أن يسبوا اهللا سبحانه وت

لرجل فيسب أباه من أكرب الكبائر شتم الرجل والديه قالوا : وهل يشتم الرجل والديه قال : نعم يسب أبا ا أن ε وأخرب النيب 
  ه .فيسب أمويسب أمه 

وهو معتكف قام معها ليوصلها إىل بيتها فرآمها رجالن من األنصار فقال : على  εه ت صفية رضي اهللا تعاىل عنها تزور وملا جاء 
وإين خشيت رسلكما إا صفية بنت حييي فقاال : سبحان اهللا ! يا رسول اهللا فقال : إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم 

  ة .أا صفي بإعالمهماظنهما السوء  فسد الذريعة إىل اً ، كما شر أن يقذف يف قلوب
  ه .يقتل أصحاب اً ىل التنفري وقول الناس : إن حممدقتل املنافقني مع ما فيه من املصلحة لكونه ذريعة إ عن εسك وأم 
  ا .لكون قليلها ذريعة إىل شرب كثريهوحرم القطرة من اخلمر وإن مل حتصل ا مفسدة الكثري  

لما كان الضرب بالرجل ذريعة إىل ظهور صوت ن ، فن ليعلم ما خيفني من زينتهوى اهللا سبحانه النساء أن : يضربن بأرجله
  ه .ة إىل ميل الرجال إليهن اهن عناخللخال الذي هو ذريع

  ر .ذريعة إىل مواقعة احملظو  وأمر اهللا سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم ملا كان النظر ذريعة إىل امليل واحملبة اليت هي 
أي: وكما زينا هلؤالء القوم حّب أصنامهم واحملاماة هلا واالنتصار، كذلك زينا لكل أمة من  )َكَذِلَك زَيـنا ِلُكل ُأمٍة َعَمَلُهْم (  

  .وهللا احلجة البالغة، واحلكمة التامة فيما يشاؤه وخيتاره األمم اخلالية على الضالل عملهم الذي كانوا فيه،
  فأضاف التزيني للشيطان ، وذلك من باب إضافة الشيء إىل سببه . )َوزَيَن َهلُُم الشْيطَاُن أَْعَماَهلُْم  جاء يف آية أخرى ( •
  م .: معادهم ومصريه أي )ثُم ِإَلى رَبِهم مْرِجُعُهْم ( 
َنبئـُُهم(    أي: جيازيهم بأعماهلم، إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر. )ِبَما َكانُوْا يـَْعَمُلوَن  فـَيـُ
  .يتضمن وعداً مجيًال للمحسنني ووعيداً ثقيًال للمسيئني )مث إىل رم مرجعهم فينبئهم تعاىل ( قوله  قال ابن عطية : •

م قوله تعاىل (قال ابن عاشور :  ِم  (لة إىل لفظ والعدول عن اسم اجلال) ِإَىل َرّم  )رّويل الوعيد وتعليل استحقاقه بأ لقصد
  يرجعون إىل مالكهم الذي خلقهم فكفروا نعمه وأشركوا به فكانوا كالعبيد اآلبقني يطوفون ما يطوفّون مثّ يقعون يف يد مالكهم.

  واإلنباء : اإلعالم ، وهو توقيفهم على سوء أعماهلم.
  الفوائد :

   .حترمي سب اهللا -1
  سد الذرائع . -2
  من عقوبة اهللا لإلنسان أن يزين له سوء عمله .-3
  إثبات البعث . -4
  إثبات احلساب واجلزاء .-5
  ديد الكفار بيوم املعاد . -6
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رُُكْم أَنـَها ِإَذا َجاءْت َال ـــــالّلِه َوَما ُيْشعِ  َوَأْقَسُموْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَمانِِهْم لَِئن َجاءتْـُهْم آيٌَة ليُـْؤِمُنن ِبَها ُقْل ِإنَما اآليَاُت ِعندَ (  
  )) 109يـُْؤِمُنوَن (

  ] . 109[ األنعام : 
 --------- -  

  ة .يقول تعاىل إخبارًا عن املشركني: إم أقسموا باهللا جهد أميام، أي: حلفوا أميانًا مؤكد ) َوَأْقَسُموْا بِالّلِه َجْهَد أَْيَمانِِهمْ ( 
  لفتح هو املشقة ، واجلُهد : الوسع ، تقول : بذلت ُجهدي : أي وسعي ، وبلغ مين اَجلهد : أي املشقة .اَجلهد با •
  ق .أي: معجزة وخار  ) لَِئن َجاءتْـُهْم آيَةٌ  (
ْؤِمُنن ِبَها(     ا .نهقُ صديُ لأي:  ) ليـُ

آية اقرتحوها ليؤمنن ا ، قال ابن جريج :  لئن جاءم εهؤالء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا باهللا لرسوله قال الماوردي : 
  هم املستهزئون.

  واختلف يف اآلية اليت اقرتحوها على ثالثة أقاويل :
  أن جتعل لنا الصفا ذهباً. أحدها :
يٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجَر األَنـَْهاَر َلن نـْؤِمَن َلَك َحىت تـَْفُجَر لََنا ِمَن اَألْرِض يَنُبوعاً أَْو َتُكوَن َلَك َجن  (ما ذكره اهللا يف آخر  الثاني : ٌِة ِمن خن

 (فأمر اهللا نبيه حني أقسموا له أن يقول هلم ) ِكَتابًا نـَْقرُؤُه   (إىل قوله  )ِخَالَهلَا تـَْفِجرياً أَْو ُتِسِقَط السَماَء َكَما َزَعْمَت َعَليَنا ِكَسَفًا 
َا اآل ِه ُقْل ِإمنيَاُت ِعْنَد الل. (  

قال املشركون :  )أَْعَناقـُُهم َهلَا َخاِضِعَني  ِإن نَشْأ نـُنَـزْل َعَليِهم مَن السَماِء آيًَة َفظَلتْ  (ا نزل قوله تعاىل يف الشعراء أنه مل ث :والثال
  .اهللا تعاىل هذه اآلية أنزهلا علينا حىت نؤمن ا إن كنت من الصادقني ، فقال املؤمنون : يا رسول اهللا أنزهلا عليهم ليؤمنوا ، فأنزل 

أي: قل يا حممد هلؤالء الذين يسألونك اآليات تعنًتا وكفًرا وعناًدا، ال على سبيل اهلدى  )ُقْل ِإنَما اآليَاُت ِعنَد الّلِه  (
  م .واالسرتشاد: إمنا مرجع  هذه اآليات إىل اهللا، إن شاء أجابكم، وإن شاء تركك

املشركون، وإليه ذهب جماهد كأنه يقول هلم:  )َوَما ُيْشِعرُُكْم ( قيل: املخاطب ب  ) ا َجاءْت َال يـُْؤِمُنونَ َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنـَها ِإذَ ( 
وعلى هذا فالقراءة: "إا إذا جاءت ال يؤمنون" بكسر "إا" على ،  وما يدريكم بصدقكم يف هذه األميان اليت تقسمون ا

  . يء اآليات اليت طلبوهاان عند جماستئناف اخلرب عنهم بنفي اإلمي
الكسر كاألول والفتح ) أَنـَها(املؤمنون، أي: وما يدريكم أيها املؤمنون، وعلى هذا فيجوز يف  )َوَما ُيْشِعرُُكمْ ( وقيل: املخاطب بقوله

َأال َتْسُجَد ِإْذ  َما َمنَـَعكَ ( ولهصلة كما يف ق )ْؤِمُنونَ نـَها ِإَذا َجاَءْت ال يُـ أَ ( على هذا فتكون "ال" يف قوله، و على أنه معمول يشعركم
أمرتك وحرام أم يرجعون. وتقديره يف  أي: ما منعك أن تسجد إذ )َناَها أَنـُهْم ال يـَْرِجُعونَ َوَحرَاٌم َعَلى قـَْريٍَة أَْهَلكْ (، وقوله )أََمْرُتكَ 

  .أا إذا جاءم اآليات يؤمنون -أيها املؤمنون الذين تودون هلم ذلك حرصا على إميام -هذه اآلية: وما يدريكم 
  الفوائد :
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  كذب هؤالء املشركني ، فلقد جاءم اآليات واحلجج البينات ومل يؤمنوا .-3
  ء اآليات أو عدمها .يأن الرسول مبلغ عن اهللا ، فليس بيده جم-4
  ا .ء اآليات أو عدمهيحكمة اهللا يف جم -5
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  ) .) 110وَن (َونـَُقلُب َأْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصارَُهْم َكَما َلْم يـُْؤِمُنوْا ِبِه َأوَل َمرٍة َوَنَذرُُهْم ِفي طُْغَيانِِهْم يـَْعَمهُ ( 
  . ]106[األنعام : 

 ----------  
ول م عن االميان كما مل يؤمنوا مبا أنزل من القرآن أأي وحنّول قلو) َمرةٍ ْؤِمُنوْا ِبِه َأوَل َونـَُقلُب َأْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصارَُهْم َكَما َلْم يُـ ( 
  .مرة
  م ) .ونقلب أفئدم وأبصاره( قوله تعاىل  : يقال ابن الجوز  •

  التقليب : حتويل الشيء عن وجهه.
  ويف معىن الكالم أربعة أقوال.

م عن اإلميان ا ، وُحْلنا بينهم وبني اهلدى ، فلم يؤمنوا كما مل أحدها : لو أتيناهم بآية كما سألوا ، لقلبنا أفئدم وأبصاره
  يؤمنوا مبا رأوا قبلها ، عقوبة هلم على ذلك.

  وإىل هذا املعىن ذهب ابن عباس ، وجماهد ، وابن زيد.
دى كما ُحْلنا بينهم وبينه أول مرة والثاين : أنه جواب لسؤاهلم يف اآلخرة الرجوع إىل الدنيا ؛ فاملعىن : لو ُردوا حلُْلنا بينهم وبني اهل

  وهم يف الدنيا ، روى هذا املعىن ابن أيب طلحة عن ابن عباس.
  ) . يـُْؤِمُنوا ِبِه أَوَل َمرةٍ َونـَُقلُب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما ملَْ (  : يوقال القرطب •

  ) .ْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن َونََذُرُهْم ِيف طُ ( هذه آية ُمْشِكلة ، وال ِسّيما وفيها 
  قيل : املعىن ونقلب أفئدم وأنظارهم يوم القيامة على هلب النار وحر اجلمر ؛ كما مل يؤمنوا يف الدنيا.

  يف الدنيا ، أي منهلهم وال نعاقبهم ؛ فبعض اآلية يف اآلخرة ، وبعضها يف الدنيا. ) َونََذُرُهمْ ( 
  يف الدنيا.)  َعاِمَلٌة نَاِصَبةٌ ، (  فهذا يف اآلخرة )َعٌة ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاشِ  (ونظريها 

 َا دعو
ّ
م وقيل : ونقلب يف الدنيا ؛ أي حنول بينهم وبني اإلميان لو جاءم تلك اآلية ، كما ُحلنا بينهم وبني اإلميان أّول مرة ؛ مل

  وأظهرَت املعجزة.
واملعىن : كان ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءم اآلية فرأوها بأبصارهم وعرفوها ) ، املرء َوقـَْلِبِه  َواْعَلُموْا َأن اهللا َحيُوُل بـَْنيَ  (ويف التنزيل 

  بقلوم ؛ فإذا مل يؤمنوا كان ذلك بتقليب اهللا قلوَم وأبصارهم.
  ) .كما مل يؤمنوا به أول مرة   (  واختلف يف قوله:  وقال ابن القيم •

  .بينهم وبني اإلميان لو جاءم اآلية كما حلنا بينهم وبني اإلميان أول مرة املعىن حنول : فقال كثري من املفسرين 
ونقلب أفئدم وأبصارهم حىت يرجعوا إىل ما سبق عليهم من علمي قال وهذا كقوله : قال ابن عباس يف رواية عطاء عنه 

  ) .وا أن اهللا حيول بني املرء وقلبهواعلم(
  .أبصارهم لرتكهم اإلميان به أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفئدم وأبصارهم ونقلب أفئدم و : وقال آخرون املعىن 

  ) .وأحسن كما أحسن اهللا إليك ( يل كقوله علمن التاً فإن كاف التشبيه تتضمن نوع، معىن حسن  اوهذ
مل تكونوا تعلمون  كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما( وقوله 

والتقليب حتويل ، اإلعالم بأن اجلزاء من جنس العمل يف اخلري والشر : ي حسن اجتماع التعليل والتشبيه والذ) فاذكروين أذكركم 
ألم رأوها ، ووصوهلم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءم ، وكان الواجب من مقتضى إنزال اآلية ، الشيء من وجه إىل وجه 

  لقلوم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه اً فإذا مل يؤمنوا كان تقليب، وحتققوا صدقها ، وعرفوا أدلتها ،  اً نعيا
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  أي : نرتكهم .) َوَنَذرُُهْم ( 
  يف كفرهم وضالهلم .) ِفي طُْغَيانِِهْم ( 
  يتخبطون ويرتددونن ) يـَْعَمُهو ( 
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